
 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

 

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

  ตามที่หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ประจ าปีงบประมาณ  2563 และได้ก าหนดมาตรการ/
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 
ตามข้อเสนอแนะในการประชุมผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริกจึงได้มีมาตรการ/แนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปริกที่ 17 /2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะด าเนนิการ ผลการด าเนนิการ การติดตามผล 
1.การสร้างฐาน
ความคิดเร่ืองการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วน
ร่วม 
 
 
 
 
 
 
2.การสร้างฐาน
ความคิดเร่ืองการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมและเร่ือง
วินัยและการรักษา
วินัย 

1.จัดประชุมให้
ความรู้การขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์สว่น
ร่วม 
2.จัดท าคู่มือ
แนวปฎิบัติและ
ประชาสัมพนัธ์
ให้ทราบตามสื่อ
ต่างๆ 
3. จัดประชุมให้
ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
และเร่ืองวินัย
และการรักษา
วินัย 
 
 

โรงพยาบาล
ร่อนพิบูลย ์

เดือน มกราคม –
เดือน กันยายน
2564 

1.จัดประชุม/อบรม
ปลูกฝังฐานความคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 
2564 
2.จัดท าคู่มือแนว
ปฎิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
ให้บุคลากรทุกคน 
3.จัดประชุม/อบรม
ปลูกฝังฐานความคิด
เร่ืองการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
และเร่ืองวินัยและการ
รักษาวินัยเมื่อวันที่ 5 
เม.ย. 2564 
 

บุคลากรที่โอน
(ย้าย)หรือมาบรรจุ 
แต่งตั้งใหม่เห็นควร
แจ้งให้ทราบถึง
วิธีการปฏิบัติหรือ
มาตรการ/แนวทาง
ของหน่วยงาน
ดังกล่าวให้ทราบใน
โอกาสต่อไป 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์     ต าบลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

ที ่ นศ.0023.301(13)                       วันที่         

เร่ือง    ขอเชิญประชุมให้ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และ บุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

  ตามที่ส านักงาน ปปช.ได้ขอความร่วมมือให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี       
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตนาของหน่วยงาน และเพ่ือส่งเสริมบทบาทและให้
ความส าคัญกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้ น และ
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
transparency Assement (ITA)   

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงขอเชิญบุคลากร ทุกคนเข้าประชุมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมรวมถึงการป้องกันการกระท าผิดวินัย ในวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.30 น.        
ณ พีระ  คงทอง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

                      

                                                                 
       (นายสยาม  รามคล้าย) 
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

               

                (นายศิริธัญญ์   ตัญบุญยกิจ) 
      นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

 



รายงานการประชุมเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
       โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  วันที่ 5   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พีระ  คงทอง 

****************************** 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 การให้ความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
 

ประธานฯ        ด้วยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้ประชุมในวันนี้เพื่อให้ข้าราชการ และ พนักงานจ้างเข้าใจถึงวินัย
และการรักษาวินัยเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ  

                    ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้ทุกท่านให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน 
                    การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระท าผิดวินัย ผมขอเชิญนิติกรชี้แจงรายละเอียด 
นิติกร             ตามท่ีท่าน นายกฯ ได้แจ้งให้กับทุกท่านทราบแล้วพร้อมทั้งได้แจกเอกสารคู่มือวินัยและการ

รักษาวินัยเพื่อปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัย ผมขอท าความเข้าใจเรื่องวินัยละการ
รักษาวินัยแก่ทุกท่านให้มีความรู้ และเข้าใจ พอสังเขปได้ ดังนี้  

 
 

ตามประกาศคณะกรรมการบุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฯ วินัยและการรักษา
วินัย ประกอบด้วย 
ข้อ 1 บุคลากรโรงพยาบาลต้องรักษาวินัยตามท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้อ 2 บุคลากรโรงพยาบาลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ 3 บุคลากรโรงพยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่
มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 4 บุคลากรโรงพยาบาลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ 
ข้อ 5 บุคลากรโรงพยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง 
 

นิติกร  ท่านใดมีอะไรจะสอบถามบ้างหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน  ถ้าท่านใดมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สอบถามนิติกรได้ 
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ข้อ 6 บุคลากรโรงพยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 7 บุคลากรโรงพยาบาลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
ข้อ 8 บุคลากรโรงพยาบาลต้องรักษาความลับของทางราชการ การเปิดเผยความลับของทาง
ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 9 บุคลากรโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการ
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อ
ได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม 
การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 10 บุคลากรโรงพยาบาลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง
คราว 
ข้อ 11 บุคลากรโรงพยาบาลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 12 บุคลากรโรงพยาบาลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ 
ข้อ 13 บุคลากรโรงพยาบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
การละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 14 บุคลากรโรงพยาบาลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากร
โรงพยาบาลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
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ข้อ 15 บุคลากรโรงพยาบาลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 16 บุคลากรโรงพยาบาลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
ข้อ 17 บุคลากรโรงพยาบาลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน
ใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ข้อ 18 บุคลากรโรงพยาบาลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
ข้อ 19 บุคลากรโรงพยาบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 20 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้
อยู่ ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่
มีวินัยการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าบุคลากรโรงพยาบาลผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าบุคลากรโรงพยาบาลผู้ใด
กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
รีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือ
ว่า ผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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ข้อ 21 บุคลากรโรงพยาบาลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่
ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษ โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
การด าเนินการทางวินัย 
ข้อ 22 การด าเนินการทางวินัยแก่บุคลากรโรงพยาบาลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่
ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน า
ทนายความ หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากค าของตนได้ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ด าเนินการสอบสวนตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร ถ้า
เป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน                                         
เมื่อด าเนินการตามวรรคสามแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตาม
ข้อ 67 หรือข้อ 68 แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสาม ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 3 (4) หรือข้อ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ให้ออกจากราชการ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว 
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม จะน าส านวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็น
ส านวนการสอบสวน และท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มี
การสอบสวนตามวรรคสามแล้วก็ได้ 
การสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในหมวด 4 
ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในหมวด 3 จะด าเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้ 
ข้อ 23 ให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง

หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
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(2) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
ข้อ 24 บุคลากรโรงพยาบาลผู้ใดมีกรณีถกูกล่าวหาว่ากระท า หรือละเว้นกระท าการใดที่พึงเห็น
ได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
หรือต่อผู้มีหน้าที่ 
สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการ หรือ
ความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามข้อ 20 และด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ต่อไปได้เสมือนว่า 
ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 
ข้อ 25 บุคลากรโรงพยาบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้ง
กรรมการ สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด หรือ
กระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
เมื่อได้มีการสั่งให้บุคลากรโรงพยาบาลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรค
หนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณา
ตามข้อ 20 หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 22 วรรคสาม ตลอดจนด าเนินการทาง
วินัยตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ต่อไปได้ 
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นบุคลากรโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
การออกค าสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบุคลากรโรงพยาบาลก่อน 
เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้
ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่า
ด้วยการนั้น ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้
ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
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การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
ข้อ 26 บุคลากรโรงพยาบาลซึ่งโอนมาจากบุคลากรโรงพยาบาลอ่ืน หรือข้าราชการตาม
กฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นบุคลากรโรงพยาบาล ให้
ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรโรงพยาบาลผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้า
เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของ 
ทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้
ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรโรงพยาบาลผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้โดย
อนุโลม และในกรณีท่ีจะต้องสั่งลงโทษทางวินัย ให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฏหมายว่า
ด้วยระเบียบบุคลากรโรงพยาบาลอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นโดยอนุโลม 

นิติกร              ท่านใดมีใครจะสอบถามเรื่องวินัยบ้างหรือไม่ 
ที่ประชุม           ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ 
ประธานฯ ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร มีใครเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ ท่านใดใครมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผมขอให้บุคลากรโรงพยาบาล และพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม
   ในวันนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ผมขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม เวลา ๑2.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าส่ังโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
ท่ี 128/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

*********************** 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการ
ประเมิน ITA และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และ
ให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมิน ITA ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นและ
เพ่ือให้การประเมิน ITA ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี และเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดังนี้  

  1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  
  1.1. นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ ผู้อ านวยโรงพยาบาล  ประธานกรรมการ  
  1.2. นางยุภาวดี  จิยิพงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ  

1.3. นางปราวี   รองพินิจ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.4  นางอ าไพ  ทองเลี่ยมนาค นักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
1.5 นายสยาม  รามคล้าย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้มีหน้าที่  
- ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
- ประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการบริหาร

ของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 



         -  ประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและทุกคนต้องรับผิดชอบมีส่วน
ร่วมและให้ความส าคัญในการด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA) 

 
 
2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin ของหน่วยงาน) ประกอบด้วย 

2.1 นางยกษิดิ์วัฒก์  คงบุญแก้ว 
2.2 นายพงค์วิริช  พิบูลย์ 
โดยให้มีหน้าที่  
- ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินและประสานงานในขั้นด าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบOIT) 
- ประสานงานให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบ วัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยให้ครอบคลุมกับผู้รับบริการในแต่ละ
กลุ่ม ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติข้อมูลการประเมิน 
3.1   นายสยาม  รามคล้าย   โดยให้มีหน้าที่ 

- อนุมัติข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบOIT) 
- ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวม 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา อุปสรรค การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 



ไม่อนุมัต/ิตีกลับ 

ขออนุมัติ 
ขออนุมัติ 

  อนุมัติ 

(นายศิริธัญญ์   ตัญบุญยกิจ) 
นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปรกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริม่ต้น 

แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการดูแลระบบ /ผู้บรหิารก ากับดูแล และอนุมัติ
การตอบข้อมูล  

ลงทะเบียนและเปดิการใช้งานระบบ ITAS  

 น าเข้าจ านวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน/ข้อมลูผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมิน 

ผู้บริหารหน่วยงาน              
เข้าระบบ ITAS     เพื่อ

พิจารณาข้อมลู 

 

แก้ไขข้อมูลในระบบ 

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเข้าระบบให้แก่ผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสยีภายใน/ภายนอก ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

 

ติดตามและเร่งรดัการเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายใน เพื่อให้ครบตามจ านวนตัวอยา่งขั้นต่ าที่

ก าหนด 

 



ไม่อนุมัต/ิตีกลับ 

อนุมัต ิ

ขออนุมัติ 

ขออนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

ผู้บริหารหน่วยงาน              
เข้าระบบ ITAS     เพื่อ
พิจารณาการประเมิน 

 

แก้ไขข้อมูลในระบบ 

ด าเนินการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 



 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

**************************** 

  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 รวมทั้งยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้ ความส าคัญต่อการต่อต้านทุจริต และ
ให้ภาคราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ พัฒนาความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
เป็นการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ภาคราชการเป็น ที่เชื่อถือไว้วางใจ แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริกพัฒนา จึงจัดท า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็น
แนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยม ร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ
ข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอ และ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด 
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  ภาครัฐเป็น
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการ ด าเนินการตาม  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนา จึง
ขอก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ดังนี้  

 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ทีม่ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือผู้อ่ืน  

 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบของเอกสาร 
ข้อมูล เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดต้องไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการ กระท าอันเป็นการ ให้ได้มา
หรือรักษาไว้ ซึ่งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับ ตนเองพวกพ้อง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของ  2 หน่วยงาน และ กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชนกลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอ่ืนใดที่
ติดต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้ หลักทั่วไปของ
นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่นห้าม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุก



ประเภทของหน่วยงาน ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระท าการอ่ืนใดที่เป็น
การเก่ียวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการ   

และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติงานและข้อก าหนดในการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อก าหนดทาง กฎหมาย 

 

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

 

1. ด้านความโปร่งใส (TransprencyIndex) ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้อย่างจริงจังและส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์และความโปร่งใส แนวทาง
ปฏิบัติโดย  

 1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน 
 1.2 การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
1.3 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่  ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ปิด

ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใน
ปีงบประมาณต่อๆไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพรตามสื่อ ต่างๆ เช่น เว็บไซด์เพ่ือให้
ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  

1.4 การร้องเรียน/พฤติกรรมทีค่วรร้องเรียน – เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกีย่วข้องกับหน่วยงาน
ฯ เช่น พบเห็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ อบต. ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ห้างร้าน ประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของทาง 
ราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิด 
กฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถ ร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทางได้ดังนี้ 

 

 - โทรศัพท์ 075-449120 
- ร้องเรียนโดยตรงกับโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
- ทางเว็ปไซต์   http://www.rbh.go.th  
 

 2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในส านักงานฯมีความ
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความ รับผิดชอบต่อบุคคล หรือกระท าการสิ่งต่างๆ แนวทางปฏิบัติโดย      

 2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง   

2.2 เจ้าหน้าที  ่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  

2.3 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบและสมารถตรวจสอบความ 
รับผิดชอบต่อบุคคลหรือกระท าสิ่งต่างๆ  

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption FreeIndex) ยึดมั่นและสนับสนุน
ให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติโดย  

http://www.rbh.go.th/


3.1 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่รับ เรียก
สินบน ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์  

3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity CutureIndex) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
ปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กลายเป็น
ระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้องแนวทางปฏิบัติโดย  

4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง  

4.2 มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  
1) บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย  
2) สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก      
3) การท างานเป็นทีม ได้แก่การประสานงานกันภายในหน่วยงาน  
4.3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้  
1) ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้นของ การสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร  
2) การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็ว ในการให้บริการ

ต่อผู้มาใช้บริการ    
3) การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  
5. ด้านคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน (WorkInegrityIndex) สร้างจิตส านึกที่ดีของผู้น าองค์กร   ใน

การส่วนเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางปฏิบัติโดย  

1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  
2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
5.1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
(1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ดังนี้      
1.1) จัดให้มีช่องทางส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหา

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  
1.2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายามขจัดระบบเส้นสาย

พวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก  
(2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติดังนี้  
- ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ เช่น การบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์กิจกรรมท าความสะอาดส านักงานฯ การเข้าวัดปฏิบัติธรรมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลของ

ข้าราชการและองค์กร ดังนี้  
3.1) เปิดช่องทางให้บุคคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้าน คุณธรรมจริยธรรม

และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  



3.2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม   
6. นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการรับส่ง

ข่าวสารต่างๆ และการน าเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความรู้หรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผู้รับสารรู และเข้าใจ
ข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้  

6.1 แนวทางปฏิบัติโดยส่งเสริมการสื่อสาร ดังนี้  
 (1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  
 (2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน  
 (3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน  
 (4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง  
6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้  
 1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน  
 2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน  
 3) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback)  
 4) มีการประชุม (Meeting)  
5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความส าคัญ และมีผลต่อแผนงาน
โครงการของส านักงานอย่างไร เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
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รายละเอียดการน ามาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

********************** 
 

  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและปัญหา
ผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการด าเนินการ
เรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้
สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้ให้
ความส าคัญในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้หน่วยงาน มีธรรมาภิบาล 
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  รายละเอียดการน ามาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 

1) ควรมีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกาศเจตจ านงความสุจริต และกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี  

2) ควรมีการประกาศเจตจ านงสุจริตในที่ประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3) ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารการแสดงเจตจ านงความสุจริตในลักษณะที่หลากหลายเช่น ค า ขวัญ 
ภาพถ่าย และป้ายโปสเตอร์ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานให้มากขึ้น  

4) ควรระบุกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน ตลอดจนการ ประชุม
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนการด าเนินโครงการเพ่ือร่วมออกแบบกิจกรรม  

5) ควรปรับปรุงคู่มือมาตรฐานในการด าเนินงานตามภารกิจหลักให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน  

6) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบรายชื่อหรือคุณสมบัติผู้ซื้อ และยื่นซอง
ผ่านช่องทางที่เป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบ  

7) ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน บอร์ดประกาศ หรือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานอื่น  

8) ควรมีกฎ/ข้อบังคับ ให้น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป  



9) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในหน่วยงานและ นอกหน่วยงาน 
เช่น การเผยแพร่บนเว็บไซต์การติดประกาศ การกระจายเสียงในชุมชน การสื่อสาร ด้วยวทิยุชุมชน และการจัด
เวทีประชุม เป็นต้น  
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10) ควรด าเนินการให้มีระบบ Call Center ตลอดเวลาพร้อมเจ้าหน้าที่ประจ า  

11) ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้มีความหลากหลายมากข้ึน ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม บริบท
ของพ้ืนที่ เช่น Call Center เว็บไซต์ Facebook Line พร้อมปรับลดขั้นตอน กระบวนการที่ซับซ้อน   

12) ควรแจ้งผลการร้องเรียนกลับไปยังบุคคลที่ยื่นค าร้องโดยตรง เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

 13) ควรมีการประกาศแจ้งผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน ให้กับสาธารณชนทราบ  

 14) ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผลการร้องเรียน ประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขในแต่ละ
เดือนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้ด าเนินการทั้งท่ีส าเร็จและไม่ ส าเร็จผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 15) ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางแผน การติดตาม การ
รวบรวมและวิเคราะห์ตลอดจนการจัดท ารายงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

16) ควรปรับปรุงการจัดท ารายงานผลประโยชน์ทับซ้อนให้เรียงประเด็นหัวข้อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ของ ปปช. ตลอดจนการน าเสนอควรจัดท าเป็นระบบมากข้ึน เช่น กระบวนการ วิเคราะห์ ปัญหา และเสนอแนะ  

17) ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ วิเคราะห์ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในแต่ละปีเพ่ือน ามา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีถัดไป  

18) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม สร้างกิจกรรม/ โครงการ 
ที่ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสในองค์กร  

19) ควรจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารงานภายใต้ระบบ การปกครอง
ประชาธิปไตย แก่บุคลากรของทุกไตรมาส  

************************************** 

 


